
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Usnesení z veřejného zasedání 

zastupitelstva obce Chotyně 

konaného dne 25. ledna 2022 
 

Obecní zastupitelstvo po projednání: 

1/ Bere na vědomí, že zasedání se zúčastnilo 

13 členů zastupitelstva. 
 

2/ Schvaluje všemi hlasy bezúplatný převod 

pozemku v k.ú. Grabštejn pozemková parcela 

č. 1270/3, ostatní plocha, silnice, ochr. pásmo 

nem. kult. památky, pam. zóny rezervace, 

nem. kult. pam. z vlastnictví státu do vlast-

nictví obce Chotyně, včetně znění Smlouvy o 

bezúplatném převodu vlastnického práva 

k nemovité věci č. 11745/ULB/2021. 

Jedná se o část zatáček na Grabštejně (bývalá 

jednička). Jakékoliv komunikace a cesty je 

dobré mít v majetku obce, zvlášť když jde o 

bezúplatný převod. 
 

3/ Schvaluje všemi hlasy Plán práce na rok 

2022.  

Termíny veřejných zasedání jsou 22. 2., 19. 4., 

28. 6. a 20. 9. 
 

4/ Bere na vědomí rozpočet mikroregionu Hrá-

decko-Chrastavsko na rok 2022, který schváli-

la členská schůze mikroregionu v prosinci 

2021. Plánované příjmy na rok 2022 jsou ve 

výši 415 330,- Kč, výdaje 383 500,- Kč. 

Financování je mínus  31 830,- Kč.  
 

5/ Schvaluje všemi hlasy upřesnění rozpočto-

vého provizoria -  byl proplacen dar ve výši 

50 000,- Kč FK Chotyně, který byl schválen 

v roce 2021. 

Část daru fotbalisté použili na zhotovení stře-

chy u fotbalového stánku na hřišti a část bude 

použita na zavlažovací systém hřiště. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6/ Schvaluje všemi hlasy připojení obce k me-

zinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. 

Dne 10. března 2022 si prostřednictvím mezi-

národní kampaně „Vlajka pro Tibet“ připome-

neme již 63. výročí povstání Tibeťanů proti čí-

nské okupaci Tibetu, které bylo násilně potla-

čeno armádou Čínské lidové republiky (ČLR) 

a při němž zahynulo na 80 000 Tibeťanů. 

Statisíce Tibeťanů zemřely v následujících le-

tech ve věznicích, pracovních táborech nebo 

během hladomoru. Počet tibetských uprchlíků 

v exilu dosáhl zhruba 150 000. V roce 1996 se 

k akci připojila první čtyři česká města, v loň-

ském roce už to bylo 838 měst, městských částí 

nebo krajů. 
 

7/ Schvaluje všemi hlasy částku ve výši 30,-  

Kč + 10% DPH, celkem cena za kubík stoč-

ného je 33,- Kč pro domy a domácnosti napo-

jené na obecní ČOV. Tato cena je stanovena 

pro veškeré platby od začátku roku 2022. 

Příjmy v roce 2021 od obyvatel napojených na 

obecní ČOV byly ve výši 58 273,- Kč, náklady 

za rok 2021 byly ve výši 98 853,- Kč. 

Zastupitelé stanovili vyšší cenu za kubík stoč-

ného, která pokryje náklady a ještě vytvoří 

mírnou rezervu na opravy ČOV. 
 

8/ Schvaluje všemi hlasy výpůjčku předmětu 

pro státní hrad Grabštejn. Jedná se o 35 před-

mětů moderního umění, které obec dostala 

darem od Benefičních koncertů Grabštejn. 

V loňském roce schválili zastupitelé příjem 

darů od benefičních koncertů – jedná se právě 

o těchto 35 předmětů moderního umění – jsou 

to hlavně obrazy z obrazárny sv. Barbory. 

Dalším darem to jsou stély, které tvoří Stezku 

smíření.  

 

Ročník 30                        Únor 2022                            ZDARMA 

 

Před 60 lety dne 29. září 1962 byla otevřena nová sokolovna.  

V letech 1932-33 probíhala stavba betonového mostu přes Nisu. 

 
 



V různém starostka informovala zastupitele o 

zvýšení nájmů bytového hospodářství, které je 

dáno zákonem a nájmy se zvyšují každoročně 

k 1. 4. o inflaci. Inflace za loňský rok je ve 

výši 3,8 %. 

Nájmy se zvýší také u pečovatelských bytů, 

kde nám tuto možnost stanoví Ministerstvo pro 

místní rozvoj – k 1. 4. bude částka za metr 

čtverečný ve výši 68,90 Kč (nájem se zvedne 

cca o 250 – 280 Kč, u bytů pro 2 osoby cca 

420,- Kč). 

Pro všechny nájemce budou ve druhé polo-

vině března připraveny na obecním úřadu 

nové výpočtové listy – přijďte podepsat a 

vyzvednou si výtisk pro sebe. 

                                                       Starostka 

 

Zpráva o činnosti Sboru pro 

občanské záležitosti 
Ráda bych vás seznámila s naší činností 

SPOZu. Náš spolek je jedním z nejstarších 

spolků v Chotyni. Je nás 6 členek, z toho 

dvě pamětnice a to p. Velová Jaroslava a p. 

Barešová Iva. Každoročně pořádáme pose-

zení důchodců a zároveň chodíme přát se-

niorům – jubilantům. 

Vítání občánků, které se koná 3 krát až 4 

krát do roka. Od založení spolku se již 

přivítalo mnoho našich dětí. I já jsem kdysi 

byla na vítání svých synů a to v letech 1975 

a 1978. Čas neúprosně letí a dnes už vítáme 

naše vnoučata. 

Je to hezká činnost a věřím, že i nadále bu-

deme v této tradici pokračovat. Zároveň 

bych chtěla poděkovat obci a paní starost-

ce, které patří velký dík, že je nám nápo-

mocná v naší činnosti. 

S přáním všeho dobrého a hodně zdraví 

všem přeje 

                                 Jitka Bímová 

 

Činnost Svazu postižených 

civilizačními chorobami 

Chotyně a Hrádek nad Nisou 
Vzhledem k pandemické situaci se naše čin-

nost nezastavila, ale vždy jsme museli res-

pektovat a dodržovat veškerá opatření 

včetně očkování, které je v chotyňském 

klubu 100%. 

I nadále se scházíme v pečovatelském domě 

každou středu, kde se cvičí jóga a je zde 

posezení členů klubu s přípravou další čin-

nosti. 

V loňském roce se naši členové zúčastnili 

těchto rekondičních pobytů: Spálené Poříčí, 

Jánské lázně, Sezimovo Ústí a Sloup v Če-

chách. Na těchto pobytech se všem líbilo a 

nesetkala jsem se s negativním hodnocením. 

Dále následovaly i jednodenní výlety 

autobusem na výstavy drobných pěstitelů 

v Lysé nad Labem a v Litoměřicích. Výlet do 

Babiččina údolí s prohlídkou tamního zámku 

a návštěvou Ratibořického muzea Boženy 

Němcové. Návštěva skanzenu v Zubrnicích, 

komentovaná prohlídka zámku v Benešově 

nad Ploučnicí, Arboreta v Kosmonosích. 

Synagog v Jičíně, Turnově a Mladé Boleslavi 

včetně židovských hřbitovů, Sokolských 

slavností v Turnově. 

Velmi hezké výlety byly i vlakem do Harra-

chova s prohlídkou tamního muzea a projí-

žďka vláčkem k Mumlavským vodopádům a 

skokanským můstkům. 

Procházka Kryštofovým Údolím a dále až do 

Andělské hory na vlak. 

Návštěva Liberecké galerie a muzea. 

Nesmím zapomenout návštěv divadla v Praze 

na muzikálech Mýdlový princ a Sněhová 

královna. 

Každoročně se pořádá akce Rozchodíme ci-

vilky, kde nás učí, jak správně chodit s hů-

lkami. Naši členové se zúčastňují ať pasiv-

ně, ale i aktivně akcí pořádaných Obecním 

úřadem v Chotyni jako je Diakonie, Jablko-

braní, Víla Nisa, Adventní trhy apod. 

Toto je něco z mála akcí, kterých se aktivně 

zúčastňujeme nebo sami pořádáme. 

Naše členská základna SPCCH má 205 čle-

nů, z toho je přes 40 členů evidovaných 

v Chotyni. Někteří jsou z Liberce, Machnína, 

Bílého Kostela nad Nisou a jedna členka 

z Jablonce nad Nisou. 



Závěrem je mojí milou povinností poděkovat 

obci Chotyně za peněžní dar do SPCCH 

v Hrádku nad Nisou. Z těchto peněz se do-

plácí akce a výlety pořádané pro všechny 

členy. Zároveň děkujeme za možnost schá-

zet se v Domě s pečovatelskou službou 

v Chotyni. 

Na závěr bych chtěla vzkázat všem, kdo má 

chuť přidat se k nám. Bude vítán. 

Přeji všem hodně zdraví. 

                                 Jitka Tvrdíková 
 

Benefiční koncerty  

pro Grabštejn 
vzpomínáme 

 

11.benefiční koncert na záchranu 

kaple sv. Barbory – sobota 23. srpna 

2003 

 
Repertoár: Scénické provedení opery Čert 

a Káča o Antonína Dvořáka sólisty a sborem 

Opery Národního divadla v Praze. Také na 

zahájení této benefice Luděk Vele přednesl 

Janáčkovu píseň Pán Bůh vám zaplať. 

Účinkující: Dirigent – Jaroslav Krátký, 

sólisté – Yvona Škvárová, Jitka Svobodová, 

Adéla Velová, Jan Markvart, Jiří Kalen-

dovský, Pavel Červinka, Luděk Vele. 

Klavírní doprovod – Jiří Pokorný. 

Scéna: Jiří Müller a Josef Zika. 

Místo konání: Dolní nádvoří hradu Grab-

štejn, představení začalo v 17 hodin. 

Počasí: Léto roku 2003, které se do histo-

rie zapsalo jako léto nejteplejší za uplynu-

lých 228 let a také jako jedno z nejsušších 

(v druhé srpnové dekádě v Chotyni dokonce 

po tři dny netekla voda v důsledku vyschlého 

prameniště a zcela prázdného vodojemu) - 

pro sobotu 23. srpna nachystalo po úmor-

ných více než třicetistupňových vedrech 

laskavých 25°C. Jenže po celé odpoledne 

přibývalo na obloze mráčků a větších mraků, 

až z toho, co se ocitl nad Grabštejnem ko-

lem 17.30 hodin, spustil prudký letní liják. 

Byl tak silný, že přivodil odklad začátku 

druhého dějství Čerta a Káči zhruba o půl 

hodiny. 

Publikum: Na zaplněném dolním nádvoří hra-

du převažovali Chotyňští a Hrádečtí. Ve vel-

kém počtu se dostavili i přátelé opery z Li-

berce. Chotyni reprezentovala starostka 

Jana Mlejnecká a radnici Hrádku nad Nisou 

zastupovali starosta Martin Půta a místo-

starostka Hedvika Zimmermannová. 

Významná byla přítomnost představitelů 

Liberecka: za město Liberec se benefice 

zúčastnila náměstkyně primátora Eva Ko-

čárková, Liberecký kraj reprezentoval sám 

hejtman RNDr. Pavel Pavlík a v publiku ne-

chyběl Oldřich Němec, poslanec Sněmovny 

lidu Parlamentu ČR zvolený v Libereckém 

kraji. Mezi zhruba 850 diváky byl i tento-

krát doc. Ing. akademický architekt Václav 

Girsa, projektant restauračních prací na 

Grabštejně, a regionální územní pracoviště 

Národního památkového ústavu v Ústí nad 

Labem zastupovala Ing. Šárka Hašková. 

Z dalších celebrit je třeba zmínit ještě be-

nefičního nestora akademického malíře 

Václava Pokorného. 

Výstava: Sál s krbem v severním traktu 

hradu se stejně jako předchozí rok stal 

prostorem pro výtvarnou výstavu doprová-

zející benefiční koncert. Pozvání k před-

stavení své obrazové tvorby přijal akade-

mický malíř Jan Kunovský. Hosty už tra-

dičně vítal chrámový sbor kostela sv. Bar-

toloměje v Hrádku nad Nisou řízený Rolfem 

Bartoschem. Vlastní vernisáž v podobě dia-

logu Luďka Veleho s vystavujícím malířem 

obohatila tanečními kreacemi Tereza Poda-

řilová, sólistka Baletu Národního divadla 

v Praze. Po skončení výstavy Jan Kunovský 

zanechal jedno z vystavovaných děl nazvané 

Sedící (o rozměru 60 x 80 cm) pro vznikají-

cí Obrazárnu sv. Barbory. 

Varhany: Velkému zájmu účastníků XI. be-

nefice se těšily nově zrestaurované varhany 

v kapli sv. Barbory. Tento nástroj patrně ži-

tavské provenience z roku 1692 byl v 50. le-

tech minulého století při odvozu mobiliáře 

z Grabštejna přemístěn do jednoho z depo-



zitářů Severočeského muzea v Liberci. Po 

navrácení varhan na Grabštejn sdružení 

Benefiční koncerty Grabštejn nabídlo pří-

slušnému územnímu pracovišti Národního 

památkového ústavu v Ústí nad Labem, že 

plně uhradí náklady na zevrubné restaurá-

torské práce. Ty byly na podzim roku 2002 

svěřeny odborníku s patřičnou koncesí – 

varhanářovi Rudolfu Valentovi na Zbraslavi. 

Při restaurování  bylo na skříni nástroje na-

lezeno 12 vyobrazení krajin. Dne 23. červe-

nce 2003 byly restaurované varhany přive-

zeny na Grabštejn a zkolaudovány. V pátek 

25. července bylo na nich poprvé veřejně 

koncertováno. Premiéry se ochotně ujal Petr 

Rajnoha, přední varhaník z Prahy. Do budou-

cna se počítá, že tento barokní nástroj bude 

využíván k interpretaci starých varhanních 

skladeb. Během září roku 2003 na nich hrál 

pro Český rozhlas pražský varhaník Jaroslav 

Tůma, docent na pražské HAMU. 

Celkové náklady na restaurování varhan ve 

výši přes 500 000 Kč představují pro bene-

fiční snažení dosud největší finanční akci ve 

prospěch Grabštejna. Mezi přílohami této 

kroniky, jež se vztahují k roku 2003, je ulo-

žena restaurátorská zpráva o stavu nástro-

je před restaurací a o provedených restau-

račních pracích. 

Replika gotické sv. Barbory: Značnou po-

zornost vyvolala také nová replika do dřeva 

řezané gotické sochy sv. Barbory, která do 

svého ztracení zdobila po řadu století oltá-

řiště grabštejnské kaple. Z lipového špalku 

ji vyřezal scénograf Martin Černý ze Staré 

Boleslavi. Pro zvládnutí tohoto úkolu, který 

ho zaujal – jak sám přiznal – jako velká vý-

zva, měl k dispozici pouze dvojrozměrné vy-

obrazení plastiky a údaj o její skutečné vý-

šce. Své dílo do kaple přenechal – jak zdůra-

znil Luděk Vele při jeho představování úča- 

stníkům benefice – za cenu dřeva, z něhož 

je vyřezal. 

Martin Černý je známý příznivcům divadla 

jako autor výpravy pro řadu inscenací nastu-

dovaných režisérem Ivanem Rajmontem. 

Zmínku si zaslouží fakt, že například pro 

uvedení Shakespearovy komedie Marná lá-

sky snaha na nádvoří Nejvyššího purkrabství 

Pražského hradu v roce 2002 navrhl kostý-

my. 

Premiéra slavnostního osvětlení hradu: 

Po setmění se během přátelského setkání 

uspořádaném bezprostředně po benefičním 

představení rozsvítilo slavnostní osvětlení 

Grabštejna. Do chodu je prostřednictvím 

mobilního telefonu uvedli starostka Chotyně 

Jana Mlejnecká, starosta Hrádku nad Nisou 

Martin Půta, hejtman Libereckého kraje 

RNDr. Pavel Pavlík a Oldřich Němec, posla-

nec PS Parlamentu ČR. Reflektory, které 

hrad ozařují z východu a jihovýchodu a ze 

severu a severozápadu, už v roce 2000 zís-

kal pro Grabštejn Luděk Vele od pražské 

firmy Eltodo, provádějící tehdy modernizaci 

osvětlení Národního divadla v Praze. 

Kabel o délce 200 metrů zajistila chrastav-

ská akciová společnost Grupo Antolin Bohe-

mia. Výkop pro položení kabelu provedla 

z rozhodnutí Františka Špalka hrádecká 

Benos, s.r.o. Vlastní montáž osvětlení a jeho 

oživení je dílem firem Elmar z Hrádku nad 

Nisou a Josef Dlouhý z Chotyně. Osvětlení 

spouští fotobuňka každý den po setmění a 

časovým spínačem je vypínáno o půlnoci. 

Propagace: Zevrubnou informaci o XI. be-

nefici novináři dostali na tiskové konferenci 

ve čtvrtek 14. srpna; pro její uspořádání 

František Horák, ředitel Svijanského pivo-

varu, zajistil pohoštění a salonek v liberec-

kém hotelu Zlatý lev. Konference se vedle 

Luďka Veleho zúčastnili starostka Chotyně 

Jana Mlejnecká, starosta města Hrádek nad 

Nisou Martin Půta, mjr. Marcel Rybář, zás-

tupce náčelníka Veterinární základny Armá-

dy ČR na Grabštejně a Jan Sedlák, kastelán 

grabštejnského hradu. 

Jako mediální partner se vedle deníku Libe-

recký den již čtvrtým rokem osvědčila re-

gionální Genus TV, a.s. v čele s ředitelkou 

Alenou Roubalovou. Při koncertu byl za 15 

Kč prodáván program s barevnou obálkou (na 

přední straně snímek nové plastiky sv. Bar-

bory, na zadní straně pohled na Grabštejn 



z ptačí perspektivy) a uvnitř medailónky 

účinkujících i vystavujícího malíře. Tisk pro-

gramu provedla liberecká firma Geoprint. 

Koncert propagoval plakát o formátu 86 x 

60 cm. 

Organizační zajištění: Rovněž při XI. be-

nefici hlavní organizační role připadla Janě 

Mlejnecké a jejímu Turistickému informač-

nímu centru, sídlícímu ve dvoře hrádecké 

radnice. Josef Vinklát z Liberce jako pozor-

nost pro účinkující vytiskl grafické listy 

akademického malíře Milana Janáčka. 

Z rozhodnutí pplk.. Ing. Pavla Onodiho, ná-

čelníka Veterinární základny Armády ČR, 

grabštejnští vojáci pomáhali na dolním ná-

dvoří s úpravou scény, s přenášením kostý-

mů a hlavně s rozestavením a úklidem židlí. 

Dále vojáci vykonávali pořadatelskou službu; 

ta měla na starost i dohled nad automobily, 

které parkovaly před branou kasáren. 

Platným pomocníkem ze správy hradu při 

instalaci Kunovského výstavy byl Miroslav 

Brůha, přezdívaný Nezmar. Lékařskou po-

hotovost během koncertu jistila opět MUDr. 

Ivana Pavlová z Hrádku nad Nisou. 

Chotyňští hasiči drželi při koncertu protipo-

žární dozor. Pro rychlé občerstvení o přes-

távce sloužil divákům hradní bufet. Účast-

níkům benefice byly i tentokrát k dispozici 

vedle stabilních také dva chemické záchody. 

Přátelské posezení: Přátelské setkání s po-

hoštěním se uskutečnilo na vyvýšeném pro-

stranství přiléhajícím k západním zdem hra-

du. O jeho kulinářskou složku se postarala 

Střední odborná škola gastronomických slu-

žeb a Střední odborné učiliště z Liberce. 

Značkové pivo jako v předchozích letech 

nabízel Pivovar Svijany. Víno červené 

(Modrý portugal) a bílé (Müller-Thurgau) 

dostala benefice darem z Velkých Bílovic. 

Příjemnou náladu již popáté umocňovala 

liberecká cimbálová muzika primáše Dušana 

Kotlára. 

Sponzoři: Na uspořádání XI. benefice po-

skytl grant Krajský úřad Libereckého kraje 

a finančně přispěla města Hrádek nad Nisou 

a Liberec a také obce Chotyně, Bílý Kostel 

nad Nisou, Nová Ves a Rynoltice. Poprvé při-

šel dar od zahraničního sponzora – stal se 

jím Mathias Jacob ze Žitavy, který přispěl 

částkou 150 Euro, což činilo 4 695 Kč. Také 

tentokrát mezi sponzory nechybělo liberec-

ké Vzdělávací centrum pro veřejnou správu. 

Mezi sponzory se z iniciativy ing. Pavla Val-

číka poprvé objevila chrastavská Grupo An-

tolin Bohemia, a.s. a hned se zapsala jako 

první sponzor, který na benefiční konto pou-

kázal příspěvek ve výši 100 tisíc Kč; kromě 

toho tato firma pro vybudování slavnostního 

osvětlení Grabštejna zajistila 200 metrů 

kabelu. V řadách sponzorů figurovali firmy i 

jednotlivci z Prahy (Kuehne + Nagel, spol. 

s r.o., Siemens Business Services, spol. s r.o. 

a Briliant Crystal, s.r.o.), z Liberce (Syner, 

s.r.o., Ernst Broër, spol. s r.o., Torkret – Zd. 

Bartoň, s.r.o., LVT, s.r.o., Lékárna U muzea, 

Miloš Vorel, Václava Švarcová a ing. Emil 

Dušek), z Jablonce nad Nisou (Nadace Pre-

ciosa a Ingpro cz, s.r.o.), Silroc Cz, s.r.o. ze 

Smržovky, Pivovar Svijany, Gesta, a.s. z Ry-

noltic, z Hrádku nad Nisou (Benox, s.r.o., 

Elmar, s.r.o., Pískovny Hrádek, a.s., Vulkan, 

a.s., SHS, Papírnictví Soňa a Zahradnictví 

Rudolf Zezula) a v neposlední řadě také 

místní chotyňské firmy Josef Dlouhý a 

Svixi. Finančně přispěli Ing. Milan Faltus, 

bývalý starosta města Hrádek n.N. a Martin 

Půta, současný hrádecký starosta. Národní 

divadlo v Praze pro benefiční představení 

zapůjčilo kostýmy a také autobus na přepra-

vu účinkujících z Prahy na Grabštejn a zpět. 

Všestrannou pomoc poskytla grabštejnská  

Veterinární základna Armády ČR díky po-

chopení jejího náčelníka pplk.. Ing. Pavla 

Onodiho a zástupce náčelníka mjr. Marcela 

Rybáře. Na 200 židlí do improvizovaného 

hlediště opětovně zapůjčil Sokol Chotyně. 

Výtěžek: Na XI. benefici sponzoři přispěli 

v podobě přímých finančních darů a poplat-

ků za prezentaci firemních značek téměř 

390 tisíci korunami. Grant získaný od Kraj-

ského úřadu představoval 35 tisíc korun. 

Prodejem vstupenek a programů se získalo 

přes 44 tisíc korun. Prodej grafických listů, 



které poskytli Vladimír Komárek, Václav Po-

korný a Milan Janáček, vynesl v roce 2003 

celkem bezmála 10 000 Kč. Náklady na kon-

cert činily 133 276 Kč. Koncem roku 2003 

stav položky na účtu č. 80039-

984856329/0800 vedeném u České spoři-

telny, a.s., pobočka Hrádek nad Nisou byl 

193 868 Kč. 

 

12. benefiční koncert na záchranu 

kaple sv. Barbory – sobota 21. srpna 

2004 
 

Repertoár: Scénické provedení opery Ru-

salka od Antonína Dvořáka sólisty a sborem 

Národního divadla v Praze. 

Na zahájení této benefice se Luděk Vele 

držel tradice a přednesl Janáčkovu píseň 

Pán Bůh vám zaplať. 

Účinkující: Dirigent - Jaroslav Krátký, sóli-

sté – Jitka Svobodová, Yvona Škvárová, Jin-

dřiška Reinerová, Martina Bauerová, Hana 

Jonášová, Libuše Vondráčková, Jaroslava 

Maxová, Tomáš Černý, Pavel Červinka, Luděk 

Vele. 

Klavírní doprovod – Jiří Pokorný. 

Scéna: Návrh a realizace – Jiří Müller, 

Miloš Šedivý a Josef Zika. 

Místo konání: Dolní nádvoří hradu Grab-

štejn, představení začalo v 17 hodin a ode-

hrálo se na jevišti postaveném z lešenář-

ských trubek a zakrytém plachtou; klavír 

byl poprvé umístěn mimo jeviště na zvlášt-

ním pódiu, které vytvářelo z pohledu publika 

vpravo předpolí jeviště. 

Počasí: Po celou sobotu se obloha proměňo-

vala od polojasna do zatažena. Pro hrozbu 

deštěm byly do prvních řad určených čest-

ným hostům rozestavěny židle nepolstrova-

né, tedy nepromoknutelné. Téměř jasno pa-

novalo během představení. Prudký, i když 

poměrně krátký déšť se spustil až pár minut 

po poslední „děkovačce“ účinkujících a je-

jich přesunu s pozvanými hosty do Rytířské-

ho sálu na malé pohoštění. 

Publikum: Na zcela zaplněném dolním nádvo-

ří hradu převažovali Chotyňští a Hrádečtí. 

Ve velkém počtu se dostavili i přátelé opery 

z Liberce. Chotyni reprezentovala starostka 

Jana Mlejnecká a radnici Hrádku n.N. zastu-

poval starosta Martin Půta. Významná byla 

přítomnost představitelů Liberecka: za sta-

tutární město Liberec se benefice účastnil 

primátor Ing. Jiří Kittner, Liberecký kraj 

reprezentoval hejtman RNDr. Pavel Pavlík. 

Mezi hosty zasedli Arndt Voigt ze žitavské 

radnice a Bogumila Wysocka z radnice v Bo-

gatynie, jakož i starostové z okolních čes-

kých obcí – Václav Nekvapil z Bílého Kostela 

n.N., Ing. Jaroslav Randáček z Nové Vsi a 

František Kačena z Rynoltic. 

Mezi tisícovkou diváků se po loňském pauzí-

rování opět objevili baletní mistr Vlastimil 

Harapes a PhDr. Eliška Fučíková, vedoucí 

památkové péče na Správě Pražského hradu. 

Mezi pravidelnými hosty ani tentokrát ne-

chyběli doc. Ing. akademický architekt 

Václav Girse, projektant restauračních pra-

cí na Grabštejně, a benefiční nestor akade-

mický malíř Václav Pokorný, který v lednu 

2004 dovršil kulatou devadesátku. 

               Pokračování příště 
 

HASIČI RADÍ OBČANŮM 

Bezpečný pohyb na ledu 

Zamrzlé vodní plochy jsou nedílnou součástí 
zimní přírody. Kdo z nás by si rád na čerstvém 
vzduchu nezabruslil, nezahrál hokej nebo se 
jen tak neprošel po „vodní hladině“. Ovšem 
všechny tyto radovánky jsou velmi závislé na 
počasí. Vzhledem k výkyvům teplot může dojít 
k prolomení ledu s následným tonutím. Na co 
všechno bychom tedy měli myslet, než vstou-
píme na přírodní ledovou plochu? 
 
Pokud jdete na led: 

 informujte někoho z blízkých o tom, 

kam jdete 

 než vstoupíte na jakoukoliv zamrzlou 

hladinu, přesvědčte se, že je led do-

statečně silný, síla ledu pro bezpečnou 

chůzi jedné osoby (80 kg) je 10 cm 

kompaktního ledu 

 pokud se začne ozývat praskání ledu, 

ihned se vraťte na břeh 



 lehnutím na led rozložíte svoji váhu na 

větší plochu, snížíte tak zatížení ledu 

 když už se propadnete, roztáhněte ze 

široka ruce na okraj ledu, snažte se co 

nejrychleji pomocí kopání nohou ve 

vodě na led nasunout a odplazit se na 

břeh 

Pokud jste svědkem nehody na ledu: 

 vidíte-li někoho probořeného ve vodě, 

zvažte své možnosti a schopnosti, 

abyste se nestali také zachraňovaným 

 nepřibližujte se k němu ve stoje, je 

třeba rozložit váhu a vzít si nějakou 

pomůcku pro prodloužení dosahu 

(například větev nebo lano) 

 pokuste se zajistit zachráněnému su-

ché oblečení a teplo, komunikujte s 

ním 

 nemůžete-li pomoci sami, zavolejte na 

tísňovou linku 112 případně 150 

Nezapomeňte! Štěstí přeje připraveným! 

 
autor: kpt. Mgr. Michaela Stará 
HZS Libereckého kraje 

 

Policie České republiky – 
KŘP Libereckého kraje 
 
Podvodníci útočí na seniory i v 
Libereckém kraji a dosahují 
milionových zisků 
KRAJ - Před jejich praktikami veřejnost důraz-

ně varujeme. Podvodníci, jejichž cílovou sku-

pinou jsou bezbranní senioři, vymysleli nový 

způsob, jak se dostat k jejich penězům. A ta-

kové praktiky jim vynášejí milionové zisky.  

Jaký scénář používají? V telefonních sezna-

mech si vyhledají majitelky pevných telefon-

ních linek se staročeskými křestními jmény, u 

kterých na základě tohoto kritéria předpoklá-

dají vyšší věk. Ty pak telefonicky  kontaktují. 

Volající se představí zpravidla jako lékař a 

oznámí seniorce, že měl její syn nebo vnuk 

dopravní nehodu, po které byl hospitalizovaný 

v nemocnici s lehčím zraněním. Vnuk údajně 

nemůže mluvit, protože si překousl jazyk a 

lékař mu ho právě sešil. Někdy je v telefonu 

slyšet předstíraný synův pláč. Falešný doktor 

tvrdí, že měl nehodu zavinit právě on, a že se 

při ní vážně zranilo malé dítě z druhého vozi-

dla. Hned na to jí ale dá naději na to, že je 

možné  problém urovnat. Má poslat peníze na 

mimosoudní vyrovnání s rodinou dítěte, čímž 

svého potomka  ochrání před soudním říze-

ním i ztrátou řidičského oprávnění. Za to po-

žaduje statisíce korun a  pobízí vyděšenou 

ženu, aby zaplatila ještě téhož dne. Peníze si 

pak komplic přebere osobně nebo ji volající 

pošle do města provést jejich bankovní pře-

vod. 

První takový případ jsme zaznamenali v Libe-

reckém kraji počátkem loňského srpna a do 

konce roku jsme jich zadokumentovali celkem 

13. Při nich se pachatelům podařilo přesvědčit 

šest seniorek k tomu, aby jim předaly nebo 

převedly na účty dohromady 1 180 000 korun, 

přičemž z jedné ženy vylákali dokonce 

530 000 korun. Pokud by byli úspěšní i u zbý-

vajících sedmi seniorek, které kontaktovali, 

přišli by si na další 1 380 000 korun. Z třinácti 

seniorek si jen dvě ženy informace podvodní-

ků ověřili  a  díky tomu jim žádné peníze ne-

poslaly.  Jednou z nich byla 77letá paní Mi-

lada z Liberce, po které za pomoc synovi 

podle výše uvedeného scénáře požadovali 

150 000 korun. Ta si informaci o údajné  hos-

pitalizaci syna prověřila duchaplně přímo v 

nemocnici. V ostatních pěti případech pacha-

telé nic neinkasovali jenom proto, že ženy buď 

peníze neměly a nebo neporozuměly instru-

kcím, jak je převést na jejich konta. 

Kriminalisté v této souvislosti vyzývají se-

niory k tomu, aby veškeré telefonické žá-

dosti o peníze rázně odmítli a hovor ihned 

ukončili. Pokud mají pochybnosti o tom, 

zda je jejich syn či vnuk v nesnázích, ať se 

okamžitě spojí s rodinou a nezůstávají ve 

své nejistotě sami. Obrátit se také mohou 

kdykoliv na naši bezplatnou linku 158. 

Důležité je, aby na základě telefonických 

žádostí a nebo žádosti neznámých  lidí, 

kteří je budou kontaktovat i osobně, své 

peníze nikomu nepředávali  a ani neposí-

lali. 

Oddělení tisku a prevence Krajského ředitel-

ství policie Libereckého kraje seniory před 

podvodníky varuje rovněž prostřednictvím 



informačních letáků. Proti této trestné činnosti 

dlouhodobě bojuje i Policejní prezídium.  

por. Bc. Ivana Baláková 

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje 

 

Lyžařská škola SPORTKIDS 

Kryštofovo Údolí 
Lyžařský areál SportKids se nachází v Novi-

ně v Kryštofově Údolí. Provozní doba je od 9 

do 16 hodin, k dispozici je lyžařský vlek Po-

ma o délce 120 m a dále lanový vlek s nízkým 

vedením lana o délce 70 m. 

Ceník lyžařské školy SportKids 

Individuální výuka – 1 osoba 

1 hod. 600,- Kč, 2 hod. 1 000,- Kč 

1 den/4 hod.  1 800,- Kč, + osoba 400,-/hod. 

 

Skupinová výuka – 3 – 8 osob 

Cena za osobu– 1 hod. 400,- Kč, 2 hod. 700,- 

3 hod. 1 000,- Kč, 1 den/4 hod. 1 300,- Kč 

 

Cena lyžař. školy zahrnuje jízdné na vleku ! 

Vyučovací hodina je 50 minut ! 

Po dobu výuky není klient pojištěn organiza-

cí SportKids ! 

Ceník jízdenek vlek SportKids 

Permanentky        děti do 12 let    ostatní 

9.00 – 13.00  200,-              250,- 

12.00 – 16.00            200,-              250,- 

9.00 – 16.00             300,-              350,- 

2 hodiny                   150,-              200,- 

Jednotlivá                 30,-                30,- 

10 jízd – bodová       200,-              200,- 

Více dní cena dohodou… 

Pro skupiny nad 10 osob  slevy… 

Cvičitel (instruktor) s družstvem nad 10 

osob zdarma… 

UPOZORNĚNÍ – U ČASOVÝCH JÍZDENEK 

SE ČAS ODEČÍTÁ IHNED PO ZAKOUPENÍ  

Půjčovna 

Carving – Lyžařský komplet, lyže, boty, hole 

1/2 dne – dětský do 120 cm carving 150,- Kč 

Nad 120 cm carving 200,- Kč 

Snowboard + boty 200,- Kč 

 

1 den – dětský do 120 cm carving  200,- Kč 

Nad 120 cm carving 250,- Kč 

Snowboard + boty  300,- Kč 

 

www.sport-kids.cz 
 

Knihovna 2021 
Registrovaní čtenáři:  47 
Z toho čtenáři do 15-ti let:  19 
Počet návštěvníků:  325 
Výpůjčky: 653 + 558 (nevložené tituly) = 
1 211, z toho beletrie dospělí  1 084, 
naučná dospělí  52, beletrie děti 65, 
naučná děti  10. 
Vybráno na poplatcích: 2 550,- registrační 
poplatek, 30,- služby kopírování a tisk = 
2 580,- Kč. 
Celkem nakoupeno 86 knih, přes Krajskou 
vědeckou knihovnu 64 knih za 15 001,- Kč 
(naučná 8, beletrie 42, naučná děti 2, 
beletrie děti 12). 
Přes obec 22 knih za 5 678,- Kč (naučná 6, 
beletrie 15, naučná děti 0, beletrie děti 1). 
Výměnný fond – půjčeno 102 knih 
(naučná 9, beletrie 87, naučná děti 1, 
beletrie děti 5). 

 

PERMANENTNÍ  
VSTUPENKA 

DO ZOO je stále 
k dispozici 

V loňském roce jste si ji vypůjčili 
57x. Může na ni jít až 5 osob 

nejednou. 
 

Veřejné zasedání se koná  
v úterý 22. února 2022 od 18.30 
hodin v Domě s pečovatelskou 

službou. 
Bude se schvalovat rozpočet na rok 

2022. 
Další upřesnění bude na plakátech. 

                                                                                                                                                                                 

Vydává Obecní úřad  Chotyně, registrační číslo 

MK   U 11 793. 


